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1. Objecte 

L’objecte d’aquest procediment es descriure els serveis que s’ofereixen, i els processos que 

es desenvolupen per la gestió dels serveis i de les activitats que es realitzen a les platges 

del terme municipal de Castelldefels, per afavorir l’ús públic, i que són responsabilitat de 

l’Òrgan Gestor de Platges.  

La finalitat de la planificació, posterior prestació, i control dels serveis prestats, és satisfer 

les necessitats que tenen els usuaris de les platges de Castelldefels, atenent als seus 

requeriments, garantint la seva satisfacció i el compliment amb els requisits especificats, 

sobre tot els legals. 

2. Abast 

Aquest procediment s’aplica, a l’àmbit de les platges de Castelldefels, a tots els serveis a 

prestar i a totes les activitats a realitzar, distingint per cada un/una els processos següents:  

 Planificació de la prestació 

 Prestació 

 Identificació i traçabilitat 

 Control del procés de prestació 

3. Referències 

 Norma UNE –EN ISO 13009:2016 

 Norma UNE –EN ISO 9001:2015 

4. Sistema de Gestió  

El sistema de gestió escollit per implementar en la platja de Castelldefels ha estat la 

certificació Q de platges, de la norma UNE-ISO 13009:2016, UNE-ISO 9001 i el BIOSPHERE 

per a la qualitat turística, donades les característiques de platja urbana i metropolitana en 

un municipi amb molta presència del sector terciari de l’hoteleria i la restauració.  

Així mateix s’opta a la distinció de guardons com la Bandera Blava i l’Ecoplayas. 
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La normativa aplicable es troba al FM1QLT-03 “Llistat de legislació vigent i documentació 

externa”. 

Són d’aplicació i defineixen el sistema, cada un dels procediments de gestió dels serveis a 

prestar o de les activitats a realitzar. 

5. Definicions i abreviatures 

 Serveis: Atenció prestada a individus o grups d’individus, per facilitar-los la 

realització d’activitats d’ús públic. Solen requerir el recolzament d’instal·lacions 

concretes, encara que en alguns casos poden funcionar sense elles. 

 Prestació: Realització del servei que s’ofereix. 

 Activitat: Servei d’oci basat amb un acte temporal realitzat a la platja, de curt 

termini. 

6. Responsabilitats 

La responsabilitat d’aquest procediment és de l’Òrgan Gestor de Platges, que està format 

pels responsables i tècnics de diferents serveis amb presencia operativa a la platja.  

Per a més informació es pot consultar PR3PLT-01 “Òrgan Gestor de Platges”, a l’apartat 6.2 

Responsabilitats. 

7. La franja litoral del municipi de Castelldefels 

7.1. Descripció 

S’entén per platges de Castelldefels la zona de Domini Públic de la franja litoral, situada al 

municipi de Castelldefels, entre el terme municipal de Sitges i el terme municipal de Gavà, i 

compresa entre la delimitació de Zona Marítim Terrestre i el límit exterior de la zona de 

bany. 

Les franja de platja de Castelldefels tot i tenir una aparença continua de 4.840 m. de 

longitud i 100 m d’amplària mitja, correspon a 3 platges que s’anomenen segons el barri on 

es troben:  
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 Platja de Pineda: tram de la  platja de Castelldefels situat al barri de la Pineda, entre 

el carrer 23 (límit amb el terme municipal de Gavà) i el carrer 9. 

 Platja de Lluminetes: tram de la platja de Castelldefels situat al barri de Lluminetes, 

entre el carrer 9 i el carrer 509. 

 Platja del Baixador: tram de la platja de Castelldefels situat entre el carrer 509 i el 

carrer de Penyeta Roja, (límit amb el terme municipal de Sitges).  

 
Les platges de Castelldefels són “Urbanes” per la seva proximitat a la zona edificada de la 

població i a la ciutat de Barcelona, amb la que està molt ben comunicada. Es poden 

distingir tres fisonomies de platja diferents, si bé aquests trets no coincideixen amb la 

delimitació de barris, les seves característiques són: 

La platja de la Pineda amb el passeig de pissarra, que es la vorera mar del Passeig Marítim, 

on estan les guinguetes fixes. El passeig està més elevat respecte a la calçada i té quatre 

carrils amb mitjana. Les vivendes es situen a la vorera nord del passeig rodat. 

La platja de Lluminetes amb un passeig amb peces de formigó sobre la sorra com una 

senda ambiental i les façanes de les propietats a primera línea de platja i coincidint amb el 

límit de la zona de domini marítim terrestre. 

La Platja del Baixador, amb passeig al costat de la sorra, també amb la calçada que separa 

la platja de les vivendes i alguns baixos comercials, amb un nou passeig que inclou carril 

bicicleta. 

Les platges de Castelldefels són planeres, de sorra fina, molt extensa tant en longitud com 

en amplada, en la que es produeix per efecte del vent un sistema de dunes amb vegetació 

autòctona. Aquestes característiques físiques i l’existència de dos clubs nàutics fan de la 

Platja de Castelldefels un lloc idoni per a la pràctica d’esports.  

Platges d’aigües poc profundes en la zona de bany 

Són particularitats: 

 Sistema dunar: Franja variable de 30 metres en la part més exterior de la zona de 

sorra amb un relleu dunar i vegetació autòctona. Aquest espai encara que no està 

catalogat com verd a protegir, s’ha de preservar. 
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 Sortida d’aigües pluvials: Donat el tipus de xarxa separativa que esta implementada 

al municipi de Castelldefels, l’aigua de pluja es recull i té la sortida a les platges en 

diferents zones. Hi ha 6 sortides de pluvials, dos d’elles amb un sistema de 

bombeig. Aquestes sortides es fan en un punts concrets a la sorra i mereixen una 

atenció especial, es prohibeix el bany. 

7.2. Capacitat de càrrega de les platges 

Les platges de Castelldefels tenen una amplada entre 100 i 150 metres, no obstant 

l’amplada útil estimada a efectes de càlcul d’ocupació és de: 40 metres 

 Longitud: 4.840 metres. 

 Àrea: 193.600 m2 

 Coeficient d’us de la zona urbana: Ku  = 1,1 (platja amb passeig) 

 Coeficient d’us de la zona de banys: Km  = 1,2 (normal) 

 Carga potencial de usuaris: Cp = 5 (acceptable) 

Up  = (Ku  * Km  *A ) / Cp 

 

CAPACITAT DE CARREGA  

DADES PLATJA DE CASTELLDEFELS 

Ku (Coeficient d’Us Urbà) 1,1 

Km (Coeficient d’us de la zona de bany) 1,2 

SUPERFÍCIE 193.600 

Cp (Carrega potencial d’usuaris de la platja) 5 

Usuaris potencials de tota la platja 51.5110 

Usuaris potencials entre accessos (mitja de 125 m de platja) 1.320 

 

L’AMB confecciona bianualment un informe amb enquestes i comptabilitza els usuaris de la 

platja, no obstant són altres dades perquè es té en compte segons aquest altre mètode 

estadístic el temps d’estada, i els mesos de maig a setembre. 
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8. Desenvolupament del procediment 

Dels serveis que ofereix l’ajuntament de Castelldefels, uns són obligatoris per imperatiu 

legal, com són la Vigilància, la Seguretat, el Salvament i Socorrisme, el Manteniment i la 

Neteja, i d’altres són voluntaris com l’oci i la informació. 

8.1. Planificació 
8.1.1 Segons la norma UNE 13009:2016 

La Planificació de la prestació comença amb l’examen dels serveis bàsics a prestar a la 

platja, a fi d’identificar les diferents possibilitats de prestació/instal·lació, aquests serveis 

són: 

Serveis de Seguretat, Salvament i Primers auxilis 

 Seguretat 

 Abalisament i seguretat en el mar 

 Salvament i primers auxilis 

 Serveis mèdics i trasllat d’usuaris (SEM). 

Servei d’Informació  

 Serveis disponibles en temporada de bany i fora de temporada de bany 

 Informació turística 

 Informació del sistema de gestió de platja 

 Codis de conducta 

 Informació de seguretat 

 Temes higiènics, sanitaris i ambientals 

 Sensibilització a l’usuari 

Servei de neteja i de recollida selectiva 

 Neteja de la superfície seca, humida i de l’aigua 

 Neteja d’instal·lacions i equipaments 

Servei de manteniment de instal·lacions i equipaments 

Accessos 

 Aparcament 
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 Accessos a la superfície seca 

 Accessos a la zona de bany 

Serveis Higiènics 

 Lavabos 

 Dutxes i rentapeus 

 Vestidors 

 Aigua potable 

Serveis d’Oci 

 Establiments fixes 

 Establiments de temporada expenedors de menjars i begudes i de gelats 

(hamaques, tendals i para-sols i miniclub). 

 Patins i altres activitats lúdiques. 

 Activitats esportives, turístiques, culturals i d’oci 

8.1.2 Segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 

La Planificació de la prestació del servei s’enfoca a assolir les cotes màximes de satisfacció 

dels clients (usuaris, visitants i ciutadans) i a la Millora Continua basada en l’avaluació de 

riscos i oportunitats, com a punt de partida per a l'establiment dels objectius de la qualitat, 

i tot tenint en compte els aspectes següents, entre d’altres: 

Aquesta planificació inclou totes les instal·lacions i serveis de la platja, ja siguin anuals o 

temporals previstes dins del domini públic marítimterrestre. 

 Disseny de nous Serveis i Activitats 

 Correcte selecció de proveïdors i subcontractistes 

 Prestació del Servei 

 Control de la Prestació del Servei 

 Captació Satisfacció dels Clients/Usuaris/Ciutadans 

 Propostes de Millora del Servei 
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A petició de l’Ajuntament, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) elabora els Plans 

d’Ordenació,  projecte per implantar el mobiliari i els equipaments a la platja i que 

serveixen de guió a l’ajuntament en les peticions de dotació.  

Les dates en les que s’inicia i es finalitza la temporada de bany a les Platges de Castelldefels 

s’estableix anualment per part de l’Equip de Platges, i acostuma a ser de juny a setembre. 

A la platja existeixen els serveis següents: 

Durant tot l’any:  

 Neteja i manteniment 

 Vigilància i Seguretat 

 Informació 

 Serveis d’oci: Establiments fixos de Bars-Restaurants 

En temporada de bany (segons els períodes establerts al Pla d’Usos): 

 Qualitat de l’aigua 

 Salvament i Socorrisme 

 Serveis d’oci: Establiments de temporada (quiosc de begudes i gelats, de gelats, 

lloguer d’hamaques etc...) 

L’autorització per l’ocupació amb totes les instal·lacions i serveis de platja temporals es 

sol·liciten mitjançant el Pla d’Usos al Servei de Costes de la Generalitat, que és qui té la 

competència per aprovar la distribució dels serveis de temporada i per autoritzar 

l’ocupació del domini públic marítim terrestre o de servitud de protecció. 

Per ocupacions anuals s’ha de tramitar la corresponent concessió administrativa. 

A la platja s’autoritzen activitats de diferent caire:  culturals, esportives, festives etc.. 

públiques o privades. Les activitats realitzades en temporada d’estiu s’inclouen en l’Agenda 

d’Activitats a la web municipal. 

Les activitats que es fan col·lectivament, periòdicament, o que per la seva naturalesa no 

són les d’ús normal establert en la llei de Costes per a la platja, han de disposar també del 

corresponent vistiplau municipal, i de l’autorització del Servei de Costes de la Generalitat 
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(que segons sigui a la sorra o a l’aigua demana informe també a Demarcació de Costes de 

Ministeri i a Capitania Marítima).  

L’objectiu de la planificació de la prestació de cada servei es preveure la disposició en el 

temps, en les quantitats i qualitats sol·licitades, de tots els recursos necessaris per la seva 

realització (mà d’obra, màquines, eines i instal·lacions) i de la dotació d’equipaments. 

8.2. Prestació 
8.2.1 Serveis  

8.2.1.1. Servei de Salvament i Socorrisme 

Aquest servei contempla la disposició de medis humans i tècnics per garantir la seguretat, 

la vigilància i el salvament i socorrisme dels usuaris a la platja. 

Queda definit al document: 

 DOPLT-02 “Manual de Salvament i Socorrisme de les Platges de Castelldefels” 

El servei de Salvament i Socorrisme, té encomanada la prestació del servei de prevenció 

d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme als usuaris de  la platja, tant a la zona 

immediatament limítrofa a la sorra com a l’aigua, dins del que es considera zona de bany 

en tot el terme municipal de Castelldefels. 

Les tres platges de Castelldefels tenen la consideració de platja vigilada. 

Així mateix presta el servei de bany adaptat amb cadira amfíbia per a persones amb 

discapacitat.  

Horari i període de prestació del servei: 

L’horari de prestació de serveis queda definit anualment en el Pla de Salvament i 

socorrisme. 

 

Instal·lacions i medis i recursos materials: 

Es disposa de diferents punts d’assistència (mòduls de socors), TAV (torres avançades de 

vigilància),  punts d’informació de l’estat de la mar (pals de bandera verda, groga o 

vermella), i  cadires de vigilància properes al trencant d’aigua repartides per les tres platges 

del municipi. La quantitat d’aquests varia en funció de la temporada i de les necessitats, 
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sempre garantint els serveis mínims per normativa. La ubicació d’aquests elements es 

grafia en els plànols del Pla d’Usos.  

Es disposa també d’un punt de coordinació a l’Espai de Mar (Club Nàutic). 

Aquestes infraestructures estaran dotades de tot el material i estris necessaris per la 

realització del servei. 

Tant els equipament com el material es relacionen detalladament en el Pla de Salvament i 

socorrisme , document que s’elabora anualment. 

8.2.1.2. Servei de Vigilància i Seguretat  

Es desenvolupa amb més profunditat al DOPLT-04 “Pla Operatiu de Seguretat a les Platges” 

i els seus procediments relacionats. 

El servei de vigilància i seguretat és el servei prestat per la Policia Local a la platja en 

temporada de bany. Fora de la temporada de bany, el servei de vigilància i seguretat es 

cobrirà amb el servei ordinari de la Policia Local. 

Àmbits d’actuació: 

 El Passeig Marítim : Es vigilen els estacionaments i delictes associats 

 La sorra de la platja: A l’espai pròxim a l’aigua els possibles delictes i faltes, 

administratives i penals 

 L’aigua:  Embarcacions a motor, sense, i d’altres artefactes 

Horari i període de prestació del servei: 

Aquest servei de vigilància i seguretat a la platja de Castelldefels es presta diàriament en 

temporada de bany. 

Diàriament es patrullarà el medi aquàtic. 

L’Ajuntament de Castelldefels té aprovat un Pla Bàsic d’Emergències en el que s’estableix 

davant les possibles situacions d’emergència les actuacions que s’han de realitzar en funció 

d’uns circuits establerts. 

Així mateix s’ha confeccionat un Pla d’Emergències de la platja per als riscos que es puguin 

produir a la Franja Litoral. 
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Sense arribar a ser emergències serà la policia local la que centralitzi les possibles 

incidències i de la coordinació amb d’altres serveis. 

8.2.1.3. Servei d’Informació. Senyalització 

Servei consistent a subministrar i proporcionar informació als usuaris de la platja. 

Procediment relacionat: 

 PR1PLT-03 “Procediment de comunicació interna – externa” 

La senyalització específica de la platja de Castelldefels es realitza de manera permanent, 

tant en temporada alta com en temporada baixa, i consisteix en: 

 Un sistema de tòtems d’informació situats al passeig, al costat dels accessos, en els 

que, amb pictogrames, es donen els codis de conducta de la platja. 

 Tòtems tipus masteler al costat de les passeres a la sorra, on s’ubiquen les banderes 

de l’estat de la mar (només en temporada alta). 

 Panells infoplatja a cada caseta de Salvament i Socorrisme on es posen les dades de 

l’estat de l’aigua (només en temporada  alta).  

 TAMS (panells d’informació municipal) en els accessos principals a la platja, amb 

tota la informació relativa a la platja, temporada, usos, qualitat de l’aigua, llocs 

d’informació, ubicació de serveis  i els equipaments, etc... (tot l’any). 

 Panells d’informació sobre medi ambient. 

 Panells amb informació sobre la Bandera Blava i d’altra informació relacionada amb 

els serveis de la platja. 

 

Es realitzen diferents accions de difusió d’informació des del propi Ajuntament i des 

d’altres entitats i organisme que participen en els serveis de platja (Diputació de Barcelona, 

AMB, ..) 

Els enquestadors de platja s’encarreguen de fer la difusió de les citades campanyes, de la 

recollida de disconformitats ciutadanes i de la realització d’enquestes per al procés de 

millora continua establert a al sistema de qualitat de platges. 
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Tot això es complementa amb la informació que es dona a la web de Platges de 

Castelldefels, la diari electrònic ElCastell.org, a la revista El Castell, a les xarxes socials, a la 

Radio Castelldefels i als punts municipals d’informació. 

També es disposa d’un sistema de megafonia amb el què s’informa als usuaris de la platja 

del servei de salvament i socorrisme (horaris i estat de l’aigua), incidències a la Platja i 

d’altra informació d’interès. 

8.2.1.4. Serveis de Neteja i Manteniment  

Es desenvolupa amb més profunditat al Manual de neteja i manteniment de la platja i els 

seus procediments relacionats: 

 PR8PLT-01  Qualitat de l’aigua. Seguiment per part de l’ajuntament del servei 

gestionat per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) 

 PR8PLT-02  Serveis de Neteja i Manteniment gestionats per l’AMB. 

 PR8PLT-03  Neteja via pública i espais verds propers a la platja. Serveis gestionats 

per l’Ajuntament. 

 PR8PLT-04  Neteja i manteniment de construccions modulars. Serveis gestionats per 

l’Ajuntament. 

 PR8PLT-05 Neteja i manteniment dels plafons d’informació TAM. Serveis gestionats 

per l’Ajuntament. 

La neteja de la sorra està encomanada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant 

conveni. 

La neteja es realitza manual i mecànicament amb garbelladora amb el personal i 

freqüències adaptades a cada temporada. En temporada alta la freqüència es diària. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, a més realitza anualment un programa de control i 

vigilància de la qualitat sanitària de la sorra de les platges metropolitanes.  

El manteniment dels elements de mobiliari i equipaments de platja a la sorra també 

correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, excepte el mobiliari esportiu municipal. 

Consisteix a un manteniment preventiu i a manteniment correctiu. 
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La neteja de la zona de passeig i el buidat de papereres s’inclou en el servei de neteja viària 

municipal, i el manteniment de la zona de passeig (paviments, mobiliari urbà etc..) 

correspon a l’Ajuntament amb la Brigada Municipal d’Obres o empreses subcontractades a 

l’igual que en la resta del municipi. 

La neteja i manteniment de les zones enjardinades del passeig corresponen a l’empresa 

municipal de jardineria. El manteniment de la vegetació dunar correspon a l’empresa 

municipal de jardineria i l’AMB. 

Respecte a la qualitat de l’aigua, l’Agència Catalana de l’Aigua és la encarregada del 

programa de vigilància i informació de l’estat de les platges i de les zones de bany en el que 

s’avalua tant la qualitat sanitària de l’aigua com els aspectes visuals de l’aigua, la sorra i els 

accessos. 

La pressa de mostres s’efectua durant la temporada de bany amb la freqüència estipulada 

per l’ACA, i els resultats són tramesos a l’Ajuntament per a la seva difusió. 

Seguint la normativa europea d’aigües de bany, l’ACA ha confeccionat la caracterització de 

cada platja, que en el cas de Castelldefels en condicions normals és excel·lent. S’adverteix 

que aquesta qualitat no es pot assegurar fins 72 hores desprès d’un episodi de pluges, 

passat aquest temps la qualitat es restableix. 

Punts de mostreig: 

 M CÑ08 56A1 Plaça de les Palmeres  (front els apartaments Mar y Sol) 

 M CÑ08 56A2 Carrer 5 bis (front el restaurant Torreta) 

 M CÑ08 53A3 Carrer Estrella de Mar  (front el Club Nàutic) 

 M CÑ08 53A4 Carrer Veneçuela (front el apartaments Espai Blau) 

A la platja de Castelldefels les sortides de pluvials no són rieres a cel obert, sinó xarxa 

canalitzada. Normalment Castelldefels no té els problemes dels sòlids flotants que tenen 

altres municipis, si d’acumulació d’aigua en els punts de sortida. 

Neteja de l’aigua 
Zona marítima llevat el que es pot accedir des 

de la sorra sense ficar-se a l’aigua. 
ACA 
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Manteniment  i neteja 

d’accessos 

Passeres sobre sorra i paviments de fusta en 

accessos 
AMB 

Escales, rampes i carrers abans d’arribar a la 

sorra  
AJUNTAMENT 

Zones de vegetació en passeig i la franja 

dunar situada entre el passeig i les tanques,  

del carrer 10 a l’avinguda República 

Argentina. 

AJUNTAMENT 

Neteja i manteniment 

d’instal·lacions i 

equipaments públics 

Dutxes i rentapeus 

AMB 

 

Jocs, bancs, papereres, contenidors i altre 

mobiliari de platja col·locat a la sorra 

Torres i cadires de vigilància 

Abalisaments, tancaments de les sortides de 

pluvials, i les senyalitzacions respectives 

Tòtems d’informació general de la platja i 

suport de les banderes d’estat del mar 

Mòduls de Salvament i Socorrisme i WC AJUNTAMENT  

Mòduls de WC públics en accessos principals,  

i cabines sanitàries (AMB instal·lació i buidat) 
AJUNTAMENT 

Equipament esportiu avinguda Banys i carrer 

9 
AJUNTAMENT 

Lavabos públics a guinguetes CONCESSIONARI de les 

guinguetes 

Panells d’informació municipal sobre serveis 

de temporada, analítiques etc.. 
AJUNTAMENT 

Neteja i manteniment Guinguetes fixes: interiors i terrasses de CONCESSIONARI de les 
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d’instal·lacions i 

equipaments. Concessions 

temporada de fusta a la sorra guinguetes  

guinguetes fixes i de temporada CONCESSIONARI de les 

guinguetes 

Zones de gandules i para-sols CONCESSIONARI de les 

gandules i para-sols 

Activitats diverses amb autorització municipal CONCESSIONARI de 

l’activitat 

Recollida selectiva dels 

residus de la platja 

Residus recollits de les contenidors 

semisoterrats situats a la sorra i de la neteja 

de platja  

Àrea Metropolitana de 

Barcelona 

Residus recollits a la zona de passeig i 

accessos abans de la sorra 

AJUNTAMENT 

 

8.2.1.5. Accessos 

Accés a la platja mitjançant transport públic: 

Autobusos. Autobusos adaptats amb plataforma baixa. 

Directe platja :    L94, Barcelona (Pl. Catalunya) - Platges de Castelldefels 

     Platja de les Botigues de Sitges. 

Previ pas pel nucli urbà:  L95, Barcelona – Castelldefels centre – Platges – Poal 

L96, Sant Boi – Castelldefels centre – Platges – 

Bellamar 

     L97, Barcelona – Castelldefels centre – Bellamar 

CF1, Vista Alegre.- Castelldefels centre – Montemar – 

Bellamar – Poal - Platja del Baixador - Platja de les 

Botigues de Sitges. 

N16, Barcelona- Castelldefels centre- Platja- Poal- 

Bellamar. 

Tren. Rodalies RENFE estació del Baixador de Castelldefels. 

Accés a la platja mitjançant vehicle privat: 
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Accessos  Autopista C-32, sortida 46 Castelldefels platja. 

   Autovia C-31, sortida Castelldefels platja – Zona hotelera. 

Aparcaments  Aparcaments al carrer amb regulació de Zona Blava, al llarg del 

passeig Marítim i de Zona Verda als carrers adjacents, amb dos zones 

d’aplicació segons sigui temporada de platges o fora de temporada. 

Es sanciona l’aparcament sobre vorera. 

Aparcaments reservats minusvàlids repartits pel passeig Marítim,si 

be es defineixen com a Punts Accessibles: 

Carrer 16 –Plaça Palmeres 

Carrer 10 

Avinguda Banys 

Avinguda de la República Argentina 

Són punts accessibles per tenir totes les condicions d’adaptació per a 

persones amb mobilitat reduïda i el punt d’atenció de Salvament i 

Socorrisme on hi ha assistència al bany. 

Accés a la platja a peu: 

La distància a peu des del nucli urbà del municipi fins a la platja és d’uns 3 kilòmetres. 

El Pla d’Usos es dóna informació actualitzada anualment del nombre d’accessos a la 

platja i dels accessos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. 

Els accessos adaptats definits com “Punts Accessibles” disposen de reserva 

d’aparcament propera, de passera de fusta que arriba fins a l’aigua, wc adaptat i 

dutxes amb cadira. 

8.2.1.6. Mòduls  

En el Pla d’Usos s’inclouen els mòduls o espais que s’instal·laran per a prestar servei de 

platges, habitualment aquests mòduls van destinats a serveis higiènics, punt d’atenció de 

salvament i socorrisme, oficina de turisme o activitats d’esport. 
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En temporada d’estiu es disposen serveis higiènics de lloguer o propis del model l’AMB, en 

accessos principals. També són lliures i gratuïts els WC situats al costat dels establiments de 

temporada. La ubicació dels elements es pot trobar al plànol del Pla d’Usos.   

Aquests serveis ocasionalment es substitueixen o completen segons les necessitats amb 

cabines químiques de lloguer. 

Els serveis situats en els establiments fixos, concessions administratives, són també de 

caire públic i estan connectats a la xarxa de residuals del municipi 

Els serveis higiènics es netegen 3 cops diaris durant la temporada de bany. 

Lloc de Recollida de Residus platja: El servei de neteja de platja disposa fora de la ZMT 

però a prop de la platja d’un solar municipal on s’ubiquen els contenidors de recollida i 

transvasament de residus que procedeixen de la neteja de platges i el buidat de papereres.  

Es disposa d’un petit magatzem sota l’estructura de grades de la Plaça de les Palmeres. Els 

grans elements s’emmagatzemen a la nau de la Brigada Municipal Obres. 

8.2.1.7. Mobiliari  

Dutxes i renta peus. Hi ha punts amb dutxes i rentapeus repartits al llarg de la platja 

coincidint amb els accessos). Dutxes d’acer inoxidable, amb dos sortides d’aigua cada una, 

polsadors per al control de la despesa d’aigua, i la base de fusta d’iroco sobre pou drenant.   

Papereres i contenidors.- Durant tot l’any tenim contenidors semi-soterrats de 1800 litres, 

ubicats a la sorra als accessos a la platja. Al passeig marítim i carrers adjacents tenim 

distribuïdes papereres de diferents capacitats. 

Jocs infantils. Actualment hi ha zones de jocs infantils a sorra localitzades segons el Pla 

d’Usos i una previsió d’implantació segons el Pla d’Ordenació de l’AMB. 

També s’han de destacar tres espais verds adossats a la platja que són el Parc de la 

Mediterrània, el Parc de Mar i el Parc de les Dunes en els que també hi ha jocs infantils. 

Equipaments esportius. A la platja de Castelldefels hi ha dos Clubs d’activitats nàutiques 

amb els que l’Ajuntament té concerts per fer activitats, especialment amb el Club Nàutic 

amb el que comparteix espai. Així mateix hi ha localitzats dos punts, un a l’avinguda Banys i 
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l’altre al carrer 9 que coincideixen amb associacions de caire nàutic amb les que l’Àrea 

d’Esports també té relació.   

Al carrer 9 es troba una zona multi esportiva on s’autoritza la pràctica del Kite Surf. 

El vòlei platja és un esport molt consolidat a la platja de Castelldefels i es concentra a la 

zona d’avinguda Banys. 

A la Platja de la Pineda, donat que el passeig és una zona on la gent sovint passeja o corre, 

s’ha col·locat un circuit esportiu. 

Abalisament.   En la platja de Castelldefels es fa l’abalisament horitzontal en la seva 

totalitat a 200 metros de la costa per a la distinció de la zona de bany, i es disposen de 

canals d’entrada i sortida d’embarcacions localitzats al llarg de la línia de costa.  

8.2.1.8. Serveis d’Oci 

Documentació de referència: 

 PR8PLT-06  “Establiments fixes i establiments de temporada” 

 PR8PLT-07  “Activitats esporàdiques” 

 DOPLT- 07 “Pla d’ordenació i pla d’usos de la platja”. 

Establiments de temporada 

Els establiments de temporada que es situen a la sorra, establiments de temporada 

expenedors de begudes, gelats i/o menjars (hamaques, tendals i para-sols i miniclub) i 

altres activitats lúdiques,, disposen d’una llicència municipal d’acord al Plec de Condicions i 

estan sotmesos a controls alimentaris durant la temporada d’estiu. 

En el Pla d’Usos, que es redacta cada any, es defineixen les ubicacions de cada un dels 

serveis d’oci a instal·lar i s’introdueixen les variacions referents a renuncies, modificacions 

d’ocupació etc.., dins dels marges establerts al Plec de Condicions. 

 

 

Establiment amb concessió  
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Són establiments fixes dedicats a Bar-Restaurant, situats sobre el passeig de vianants de la 

platja de la Pineda, Tram I, entre el carrer 22 al carrer 11, i disposen de Concessió 

Administrativa per part de la Demarcació de Costes. 

Aquests establiments estan sotmesos als requeriments que estableixen els plecs de 

condicions que regeixen les concessions,  i  a controls alimentaris durant la temporada 

d’estiu. 

8.3. Control de la prestació dels serveis i instal·lació dels equipaments 

La planificació i prestació de serveis, i les seves instal·lacions associades, són revisades per 

cadascun dels responsables dels serveis o personal en qui es delegui, a l’ inici de la 

temporada de bany i diàriament durant tota la temporada de bany.  

Es seguirà el format de registre FM1PLT-06 “Revisió de serveis i instal·lacions de temporada 

a la platja” per detectar les incidències diàries i es registraran a la BBDD de Dc, les quals es 

derivaran als responsables dels serveis per al seu tractament i seguiment. 

Les incidències detectades en els Establiments fixes i de temporada, es registraran en el 

format FM1PLT-07 “Seguiment Establiments Fixes i de Temporada.” per al seu tractament i 

seguiment.  

Davant de qualsevol servei o instal·lació no conforme, detectat en les inspeccions 

realitzades, de manera reiterada o amb prou importància es generarà la corresponent NC, 

regulat pel procediment PR8QLT-03 “Gestió de incidències i/o no conformitats” 

9. Registres 

FM1PLT-06  “Revisió serveis i instal·lacions de temporada a la platja.” 

FM1PLT-07  “Seguiment Establiments Fixes i de Temporada.” 

 

10.   Annex 

Llista de distribució del present document 
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Aquest procediment restarà en suport informàtic a Intranet , per a la consulta de tot el 

personal. 

El/la Responsable de Qualitat i/o el propi sistema informàtic notificarà mitjançant missatge 

de correu electrònic els canvis i noves versions que es puguin realitzar a tot el personal del 

departament implicat. 


